	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  HUNDFRITIDS

Här ges tidigare och nuvarande kunder möjligheten att återge sin upplevelse av tjänsten ”Hundfritids”. Aurora
Hundtjänst´s målsättning är att leverera en personlig och högkvalitativ dagomsorg för hundar.
Många hundägare vill komma till tals – därför kommer detta dokumentet att fyllas på kontinuerligt.
Läs gärna nedan vad hundägare anser om hundfritids:

”Vi har haft vår hund hos Mimmi i 8 år- från det att han var unghund till det att han blev en äldre herre. Hon har varit
otroligt duktig på att se till hans bästa i alla faser i livet. När han var liten hade han behov av bus och aktivitet och när
han blev äldre och var lite mer försiktig av sig med onda tassar och ond rygg säkerställde hon att han fick lugna
promenader utan alltför mycket stoj. Hon har alltid varit väldigt mån om säkerheten i hundgruppen, varje ny hund har
introducerats försiktigt och med stor kunskap kring hundgruppen.
Varje dag har vi fått en rapport över aktiviteter och eventuella avvikelser såsom humör, vätskeintag eller trötthet m.m.
Mimmi har varit väldigt mån om att säkerställa att hundarna ej varit i bilen för länge, att alla har haft en bra plats och
att klimatet i bilen varit bra. Hon har planerat dagarna utifrån väder och säkerställt att alla hundar fått både lugna och
mer aktiva utomhusvistelser tillsammans med hundgruppen.
Överlag har Mimmi varit som en andra matte till vår hund som känt sig lika bekväm där som hemma hos oss. Vi har även
haft andra hundfritidslösningar men ingen har vi upplevt har varit i närheten avseende den kvalitet och trygghet som vi
känt för Mimmi” // Lisa Martin-Löf och Staffan”
”Vår dvärgpinscher Samantha har gått på hundfritids hos Mimmi. Vi var mycket nöjda under åren med Aurora
Hundtjänst. Först var vi rädda att Samantha skulle bli "portad" från fritte eftersom hon kan vara skällig mot andra
hundar, men det visade sig fungera fint och vi upplevde att hon fick bra social träning i hundgruppen. Vår hund
utvecklade också en mycket god relation med Mimmi och fick ibland sova över hos familjen när vi behövde resa bort.
Möjligheten till inackordering i en trygg och hemtam miljö var toppen. Vid ett tillfälle när Samantha var inackorderad
kunde Mimmi inte hitta henne i huset. Lyckligtvis återfanns Samantha så småningom sovandes under täcket hos Mimmis
lille son. Numera är Samantha inte längre frittehund hos Aurora Hundtjänst då vi bor i city, men hon "jobbar" regelbundet på Mimmis workshops och hunddagisutbildningar. Det tycker hon är fantastiskt roligt, även om man kan bli
väldigt trött efter en hel dags arbete utomhus!” // Susanne Eriksson och Samantha
”Jag hade min Alice (en Welsh Terrier) hos Mimmi på Aurora Hundtjänst och hennes fritids under flera år. Alice var en
fantastisk hund på alla sätt, glad, busig och social. Alice var också ordentligt allergisk och det påverkade henne i
perioder mycket. Hon behövde medicineras och hon kunde i bland bli dålig, må illa eller helt enkelt inte vara i form.
Mimmi var otroligt lyhörd på Alice och hennes behov och Mimmi kunde läsa Alice lika bra som vi i familjen. Det gjorde
att Mimmi i bland vid tidiga symptom tog Alice till veterinären och ringde mig på väg dit och talade om att nu är det
något på gång. För mig var det en otrolig trygghet att veta att Mimmi behandlade Alice och alla hundarna på fritids med
lika stort engagemang som sina egna.
Mimmi och hennes kollegor är också mycket noggranna med inskolningen för nya hundar på fritids, alla individer ska
fungera tillsammans. Under dagarna så stimuleras hundarna med olika lekar och det anpassas också efter varje hund.
Jag minns en gång då Mimmi var lite bekymrad vid lämning, en Staffordshire Terrier och kompis till Alice hade använt
Alice som avstampsramp när de lekte och Mimmi var orolig för att Alices självkänsla fått sig en törn. Omtänksamt och
rart. Alice var en otroligt envis terrier och väldigt övertygad om sin egen förträfflighet och det var förmodligen bara
nyttigt för henne att få sig en knuff. Både psykiskt och fysiskt var hon i toppform direkt efteråt. Men det är ett tecken på
hur Mimmi verkligen ser och månar varje hund.

Jag vill gärna rekommendera Mimmi och hennes kollegor till dig som funderar på att ha din hund på fritids. Jag nämner
gärna servicen att Aurora Hundtjänst både hämtar och lämnar hundarna varje dag har varit ovärderlig. Mimmi lämnar
varje hund rastad och lagom trött efter dagens aktiviteter . Det gjorde att vi stressiga vardagar inte behövde ha dåligt
samvete om vi inte hade möjlighet att aktivera Alice så mycket som vi kanske hade velat. Hon fick alltid både stimulans,
mys och vila på fritids.
Nu finns inte Alice hos oss längre och hon är saknad. När sorgen och saknaden lagt sig skaffar jag säkert en hund igen
och den första jag ringer är Mimmi i hopp om en plats på hennes fritids!
Mimmi och Aurora Hundtjänst får fem tuggben av fem möjliga!” / / Titti Schultz

